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Introdução

Os resíduos sólidos tem sido hoje uma das grandes 
problemáticas ambientais, devido a um crescimento 
progressivo do acúmulo destes resíduos, ainda mais por 
estarem inseridos neles materiais produzidos em larga 
escala e assim também consumidos, porém que passam 
uma larga escala de tempo até serem totalmente 
degradados pelo ambiente. Segundo Nobre[2], a 
utilização atual dos recursos naturais deve-se a exploração 
excessiva do meio ambiente, em busca de melhores 
condições de bem estar, segurança e conforto.

Nobre[2], diz ainda que o consumismo e a 
industrialização tem gerado um dos maiores problemas da 
sociedade moderna: a produção de lixo, sendo isso uma 
conseqüência direta da ação do homem. Logo, este 
trabalho visa um melhoramento da consciência ambiental 
do homem, bem como os benefícios trazidos a ele, 
mediante sua ação como cidadão.

Bidone e Povinelli[1], dizem que a definição de 
resíduos sólidos é difícil, pois existem diversas formas e 
pontos de vista, que são definidos de acordo com a 
conveniência e preferência de cada um.

Enquanto que para Philippi Jr.[4] resíduos sólidos 
pode ser qualquer mistura de materiais ou restos destes, 
oriundos dos mais diversos tipos de atividades humanas, e 
que por não apresentarem utilidade à sociedade são 
descartados.

Já Oliveira et. al.[3], classifica a partir das análises 
físico-químicas do estrato lixiviado obtido a partir da 
amostra bruta do resíduo.

Assim, temos por objetivo geral, analisar a utilização 
de copos descartáveis na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) na tentativa de conscientizar a 
população universitária sobre o uso desmedido do 
produto.

E especificamente propor um plano de gerenciamento 
para a substituição dos copos descartáveis pelos 
reutilizáveis de uso pessoal, no qual através da sua 

implantação e execução sejam seguidos todos os critérios 
que envolvem a saúde, seguindo as normas de segurança 
protegendo o homem e preservando o meio ambiente.
Também a de calcular a quantidade de copos descartáveis 
utilizada diariamente / semanalmente / mensalmente;
Promover e estimular a substituição de copos descartáveis 
por copos de vidro (nas lanchonetes e nos restaurantes) e 
copos plásticos individuais; Conscientizar socialmente a 
comunidade universitária e os comerciantes da área de 
alimentação sobre a problemática e reduzir 
significativamente a utilização de copos descartáveis na 
UFRPE, evitando assim a grande quantidade de resíduos 
descartados.

Material e métodos

A Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) localiza-se na Avenida Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, no bairro de Dois Irmãos, zona norte da 
cidade do Recife, no estado de Pernambuco.

A população universitária consiste de cerca de700 
docentes, 780 técnicos e 8 mil discentes.

Primeiramente foram avaliados os custos de aquisição 
dos copos de vidro e dos copos de plástico descartáveis. 
Uma fileira de copo para água com 100 unidades de 
180ml, custa em média R$2,20 (Dois Reais e Vinte). 
Copos de vidro custam em média R$ 0,90 (Noventa 
Centavos), e copos plásticos custam em média R$ 1,50 
(Um real e cinqüenta centavos).

Tomando por partida, a referência de que cada 
indivíduo se dirige a um bebedor no mínimo 5(cinco) 
vezes ao dia, e que a universidade tem em média 9.480 
sujeitos. Mas de que nem todos os sujeitos estão presentes 
integralmente no círculo universitário, utilizaremos a 
média de consumo de 3 (três) copos para todos os 
sujeitos.

Além disso, foi elaborado um questionário, abordando 
os temas: importância do copo plástico descartável, a 



disposição para um método alternativo, o conhecimento 
sobre resíduos sólidos e se a substituição traria benefícios 
para o sujeito pesquisado.

Resultados

Resultados e Discussão

Resultados
Ao calcularmos:
Docentes:             700
Técnicos:                780
Discentes:             8.000
Obtém-se um Total de:       9.480

Quantidade mínima de copos descartáveis utilizados 
por dia: 03 (três).

Logo, temos:
Quantidade de copos utilizada por dia: 28.440; Sendo 

utilizada por semana 199.080 copos descartáveis; e ao 
calcular-se por mês teremos: 853.200 copos descartáveis, 
dando um total anual de 10.380.600 copos.

Anualmente, com o consumo de em média 103.806 
fileiras de copos para água de 180ml, podem ser gastos 
com essa compra o valor equivalente a R$22.837,32 
(Vinte e dois Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Trinta 
e Dois Centavos).

Caso a utilização fosse feita com copos plásticos 
individuais, em todo o círculo universitário, teríamos o 
seguinte gasto: 

Total de sujeitos do círculo universitário: 9.480 = 
quantidade de copos plásticos individuais a serem 
comprados: 9.480 multiplicado por R$1,50 o valor 
equivalente aos gastos com esse tipo de material seria de 
R$14.220,00 (Quatorze Mil Duzentos e Vinte Reais), 
sendo este cálculo para a implantação do projeto.

Nos questionários pudemos observar que dentre os
sujeitos entrevistados, sendo eles integrantes do círculo 
universitário, obtemos os seguintes resultados: 

 100% dos entrevistados responderam saber o que é 
resíduo sólido.

 Apenas 8% declararam que a substituição de copos 
descartáveis por reutilizáveis não traria benefícios para o 
mesmo.

 92% dos entrevistados declararam acreditar que com 
a substituição a quantidade de resíduos sólidos diminuirá 
consideravelmente.

 Somente 11% dos entrevistados se opuseram ao uso 
de copos reutilizáveis, caso esse sistema seja implantado.

 95% dos entrevistados declararam que esta ação 
deve ser implantada em todas as universidades.

Alguns entrevistados fizeram suas exposições de modo 
o qual alguns nos chamou a atenção, quanto a questão da 
conscientização sobre a produção de resíduos sólidos: 

“Esta pesquisa pode estender-se a outros tipos de 
plásticos.”

“Educação e orientação sobre outras formas de 
reciclagem, aproveitamento de materiais não 
recicláveis.”

“Levando em consideração o impacto ambiental que 
o plástico traz, é possível esta ação.”

“Tem que haver uma sensibilização de todos, 
interessados ou não, para que as questões se manifestem 
de forma realmente positiva”

“O problema dos copos reutilizáveis em um ambiente 
público é a higienização destes copos que pode não ser 
de boa qualidade, o que pode transmitir doenças 
diversas.”

Discussão:

Com isso pudemos notar que a maioria dos 
entrevistados estão dispostos a contribuir para a 
diminuição de resíduos sólidos, sendo isso um bom 
resultado, mediante as agressões que nosso planeta tem 
sofrido para atender a demanda consumista da população.

Alguns dos entrevistados se opuseram as mudanças, 
acreditamos que não pela questão de contribuir com a 
melhoria do meio ambiente, mas pelas questões de saúde 
e higiene. Porém queremos deixar claro que nosso intuito 
é que, com a substituição, e promover uma melhoria não 
só para o planeta, mas também para o homem, logo, 
utilizamos como base de substituição, copos reutilizáveis 
individuais e de uso pessoal, ou seja, cada sujeito terá o 
seu copo, para uso único e exclusivo.

Além disso, é imprescindível o sucesso da coleta 
seletiva, sendo este outro fator contribuinte para a 
diminuição de resíduos sólidos, pois segundo Silva[5], 
coleta seletiva é o processo de separação e recolhimento 
dos resíduos conforme sua constituição seja ele orgânico 
como: restos de alimentos, folhas, galhos, cascas; seja ele 
reciclável como: papel, vidro, metal, plástico; do tipo 
rejeito: sendo este o lixo de banheiro, lixo hospitalar, 
resto de remédios, vencidos ou não, pilha, bateria de 
celular e de veículos, embalagens de produtos tóxicos, 
lâmpada e outros. 

Logo, concluímos que a implementação deste trabalho 
poderá gerar grandes transformações na paisagem do 
planeta, pois através dele poderemos ampliar sua 
aplicação envolvendo todos os cidadãos em uma causa 
que é benéfica a todos. A educação é um dos primeiros 
passos a ser dado para a tomada de ação da mudança e é 
em busca dessa mudança que poderemos sobreviver as 
dificuldades vividas desde ontem quanto a ação 
inconsequente do homem sobre o planeta, de achar que o 
mundo pertence somente aos que estão aqui hoje, 
esquecendo de olhar para o futuro e para os que estarão 
lá: seus filhos e seus netos.
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